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 چکیده

های گوشتی آزمایشی باا  ایمنی جوجه ها و پاسخسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکومبه منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پ
تکارار باه ااماام رساید       4 و تیماار  5روز در قالب طرح کامالً تصادفی باا   42( به مدت 308-روزه )سویه راسقطعه جوجه گوشتی یک 240استفاده از 

بیوتیک فالوومایسین )شاهد منفی( و جیره پایه به هماراه ساطوح   درصد آاتی 1/0جیره پایه به همراه تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه )شاهد مثبت(، 
های مختلاف  اتایج آزمایش اشان داد که ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین تحت تاثیر گروه  درصد عصاره برگ پسته وحشی بوداد 3/0و  2/0، 1/0

(  میااان مصارخ خاوراک،    P<05/0درصد عصاره بیشترین ضریب تبدیل خاوراکی را داشاتند )   3/0ترین و آزمایشی قرار گرفت و گروه شاهد مثبت کم
(  غلظت تری گلیسرید P>05/0های مختلف آزمایشی قرار اگرفتند )افاایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره تحت تاثیر گروه

تر بودااد  درصد عصاره اسبت به گروه شاهد مثبت پایین 3/0و  2/0های گوشتی به هنگام استفاده از م جوجههای با چگالی بسیار پایین سرو لیپوپروتئین
(05/0>Pتیمارهای آزمایشی تاثیر قابل مالحظه  )دار جمعیت میکروبی الکتوباسیلهای کلی فرم اداشتند ولی باعث افاایش معنیای بر جمعیت باکتری

 pHدرصد عصاره برگ پسته وحشی،  3/0و  2/0(  به هنگام استفاده از سطوح P<05/0کوالی در محتویات سکوم شداد )دار اشریشیاها و کاهش معنی
های ای بر عملکرد جوجه(  اتایج این آزمایش اشان داد که عصاره برگ پسته وحشی تاثیر قابل مالحظهP<05/0داری کاهش یافت )طور معنیایلئوم به

محتویاات   pHچنین باعث کااهش  های مفید محتوای سکوم و همهای مضر و افاایش جمعیت باکتریکاهش جمعیت باکتریگوشتی ادارد ولی، باعث 
 ایلئومی شد 

 
 ، عملکردهای گوشتیپسته وحشی، جوجه :ی کلیدیهاواژه

 

 1مقدمه

با توجه به افاایش جمعیت و ایا افاایش ایاز باه مناابپ پروتئینای    
وری در این صنعت کم طیور و بهبود بهرهحیواای، اهمیت پرورش مترا

شود  به هنگام پرورش صنعتی و متراکم طیور امکان بیشتر امایان می
یابد و به منظور کاهش میاان وقاو   ها افاایش میبروز برخی بیماری

ها و ایا کمک به بهبود صفات تولیادی از ماواد شایمیایی    این بیماری
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شاود   ح وسایعی اساتفاده مای   ها در ساط بیوتیکمختلف از جمله آاتی
هاای  هاا باه فارآورده   ها احتمال ااتقال آنبیوتیکافاایش مصرخ آاتی

حیواای و در اهایت ااسان را باال برده و از این طریا  باعاث افااایش    
هاای معماول شاده و    بیوتیاک های ااساای باه آاتای  مقاومت میکروب
رک رشد محادود  عنوان محها را در تغذیه دام و طیور بهاستفاده از آن

ها، تمایال باه اساتفاده از    بیوتیککرده است  با محدودیت کاربرد آاتی
کااری  عناوان راه های ثااویه گیاهی دارای فعالیت زیستی باه متابولیت

(  بیشاتر ماواد   16برای بهبود عملکرد دام و طیور افاایش یافته است )
رفای و  بیوتیاک مع عنوان محرک رشد و جایگاین آاتای افاودای که به

های گوشتی ااد تاثیر خود را بر عملکرد جوجهمورد آزمایش قرار گرفته
کنناد  واسطه فعالیت ضد میکروبی در دساتگاه گاوارش اعماال مای    به
(  مطالعات متعددی جهت بررسی اثرات سودمند این ترکیباات بار   13)

(، فعالیات و کاارکرد دساتگاه    22هاای گوشاتی )  عملکرد رشد جوجاه 
( اامام شاده  13های تاثیر گذار بر سالمتی روده )لفه( و مو20گوارش)

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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 است 
، درختای از  Pistacia atlanticaپسته وحشی بنه، با اام علمای  

باشد و خاستگاه آن را حوزه مدیترااه ، میAnacardiaceaeی خااواده
های ایالم، کرمااشاه، خوزساتان، لرساتان،   دااند  در ایران در استانمی

فارس، یاد و سیستان و بلوچستان رویاش دارد    مد،کهکیلویه و بویراح
هاای ضاروری بارگ پساته وحشای را      ( روغن14) گورین و همکاران

تاارین آاهااا را آلفااا پیاانن، اسااپاتولنول، باای      اسااتخراو و عمااده 
کارین گاارش کرداد  این محققاین اشاان   -3-سیکلوجرماسرین و دلتا
بار بیشاتر از اساید    اکسیداای روغن این گیااه ده برا داداد خاصیت آاتی
(  گاارش شده است اسااس شیره بناه خاصایت   14) اسکوربیک است

ای اشان داده شد که صام  پساته   (  در مطالعه18ضدباکتریایی دارد )
هاا، دارای اثارات   علت دارا بودن فالواوئید، تاان و ساپواینهخوراکی ب

طالعات (  در م26های آزاد است )اکسیداای و مهارکنندگی رادیکالآاتی
( و عصاره برگ آن 17دیگر گاارش شد روغن و اسااس پسته وحشی )

 باشند ( دارای تاثیرات ضدمیکروبی قوی می39)
ها در تغذیه بیوتیکبا توجه به محدودیت روزافاون استفاده از آاتی

طیور و لاوم استفاده از ترکیباات جاایگاین مناساب، هادخ از ااماام      
ح مختلف عصاره برگ پسته وحشی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطو

هاای  ها و پاسخ ایمنی جوجاه بنه بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم
 باشد گوشتی می

 

 هامواد و روش

به منظور بررسی اثار اساتفاده از ساطوح مختلاف عصااره پساته       
وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و سیساتم ایمنای جوجاه   

تیک فالوومایسین، آزمایشای باه   بیوهای گوشتی و مقایسه آن با آاتی
قطعاه جوجاه    240روز به اامام رساید  در ایان تحقیا ، از     42مدت 

، مخلاوطی از هار دو جانس(، در    308-روزه )ساویه راس گوشتی یک
قطعه جوجه در هر  12تکرار و  4تیمار،  5قالب طرح کامالً تصادفی با 

جیاره پایاه   -1تکرار استفاده شد  تیمارهای آزمایشی عبارت بودااد از:  
درصد  1/0جیره پایه به همراه  -2(، شاهد مثبت، بر پایه ذرت و سویا)

ترتیاب  باه  5تا  3بیوتیک فالوومایسین )شاهد منفی( و تیمارهای آاتی
درصاد عصااره    3/0و  2/0، 1/0شامل جیره پایاه باه هماراه ساطوح     

هاای آزمایشای بارای دو دوره    برگ پسته وحشای  جیاره   هیدروالکلی
روزگی( مطاب  با احتیاجات  42تا  22روزگی( و رشد ) 21تا  1آغازین )

 WUFFDAافااار  ( و باا اساتفاده از اارم   1994) NRCتوصیه شاده  
بیوتیک به صورت سرک به تنظیم شداد  سطوح مختلف عصاره و آاتی

 ( 1جیره پایه اضافه شداد )جدول 

برگ پسته وحشی بنه از ارتفاعاات شهرساتان باغملاک واقاپ در     
آوری و در شرایط سایه خشک گردید  ساپس باا   ن خوزستان جمپاستا

گارم   100آسیاب برقی پودر شده و جهت تهیه عصاره هیدروالکلی هر 

درصاد، مخلاوو و باه     80لیتر اتااول میلی 500از پودر خشک گیاه با 
دسات  داری شد  سپس عصااره باه  ساعت در دمای اتاق اگه 72مدت 

ده و جهت حاذخ حاالل از دساتگاه    آمده، توسط کاغذ صافی فیلتر ش
 ( استفاده گردید N-1000S-W- JAPANروتاری )
 خاوراک  تبدیل ضریب و بدن وزن افاایش خوراک، مصرخ میاان

 کال  و رشاد  آغاازین،  هاای دورهو برای  گیریاادازه هفتگی صورتبه
قطعه جوجاه   2در پایان دوره پرورش از هر تکرار   شداد محاسبه دوره

یااگین وزن را به گروه داشتند ااتخاب و پس از توزین که اادیکترین م
 یبه منظور بررسی خصوصیات الشه کشتار شداد  وزن الشاه و اجااا  

گیاری  ها، سینه و چربی محوطه بطنی به دقات ااادازه  الشه اظیر ران
صورت درصدی از وزن زااده گااارش گردیدااد  باه منظاور      شده و به

هاای خاوای   ی بار فراسانمه  بررسی تاثیر تیمارهاای مختلاف آزمایشا   
گیری نقطعه جوجه از هر تکرار، خو 2های گوشتی، از ورید بال جوجه
گلیسرید، کلساترول،  عمل آمد و بعد از اخذ سرم، غلظت گلوکا، تریبه

HDL-  کلسترول، وLDL- سنمی آاایمی و کلسترول به روش راگ
ستگاه وسیله دو به BIONIKهای بیوشیمی شرکت با استفاده از کیت

 دوره پارورش از  42 روز در گیری شد ( اادازه902اتوآااالیار )هیتاچی، 
 در ذباح  از بعد و کرده جدا تصادفی صورتهب جوجه قطعه دو تکرار هر

 اظیر هاباکتری جمعیت و استخراو هاسکوم محتویات استریل، شرایط
  گرفتناد  قارار  شامارش  ماورد  فرمکلی و کوالیاشریشیا الکتوباسیل،

 در و هاوازی بی شرایط در و آگار روگوسا در رای این کار الکتوباسیلب
 متایلن  ایوساین  در فارم کلی و کوالیای و گرادسااتی درجه 37 دمای
 کشات  گاراد ساااتی  درجاه  37 دمای در و هوازی شرایط در و اگار بلو

 شامارش  ماورد  شده تشکیل هایپرگنه ساعت 48 و 24 از بعد  شداد
  (13گرفتند ) قرار

محتویات ایلئوم یک گرم از محتویات ایلئوم  pHگیری برای اادازه
 10هاای حااوی   های کشتار شده )دو قطعه( برداشته و باه لولاه  جوجه
متر  pHلیتر آب مقطر اضافه شده و پس از ورتکس با استفاده از میلی

(  جهت بررسی اثر عصاره برگ 21گیری شد )اادازه آن pHدیمیتالی، 
بیوتیک بر سیستم ایمنای پراادگان، دو قطعاه    نه و آاتیپسته وحشی ب

لیتار  میلای  1جوجه از هر تکارار باا گلباول قرماا خاون گوسافندی )      
 35و  21به ازای هر جوجاه( در سان    SRBCدرصد  25سوسپااسون 

روز پاس از هار    7(  42روزگی، از طری  عضله ساینه ایمان شاداد )   
 25آمده و در دماای  عمل گیری بهتاری  از طری  سیاهرگ بال خون

 15باه مادت    g1500×گراد و با اساتفاده از ساااتریفیو) )  درجه سااتی
درجاه   -20دقیقه( سرم جدا گردید و تاا ااماام آزمایشاات در دماای     

-آوری شده برای پاساخ های سرم جمپگراد اگهداری شد  امواهسااتی

د ( ماور HAبا استفاده از روش هماگلوتیناسیون ) SRBCبادی به آاتی
 (  15بررسی قرار گرفتند )
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 های آغازین و رشد )درصد(های گوشتی در طی دورهدهنده و مواد مغذی جیره پایه جوجهمواد تشکیل -1جدول 

Table 1- Chemical composition and nutrient’s ingredients of basal diet of broiler chickens at starter and grower phase 

(%) 
 رشد دوره

Grower phase 

 دوره آغازین
Starter phase 

 اجزای خوراک
Ingredients  

61.08 55.20 
 ذرت
Corn 

31.81 37.47 
 (٪44کنماله سویا )پروتئین خام 

Soybean meal (44% CP) 

3.50 3.00 
 روغن سویا
Soybean oil 

1.15 1.60 
 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

0.20 0.30 
 امک
Salt 

0.19 0.23 
 جوش شیرین
Sodium Bicarbonate  

1.45 1.42 
 پوسته صدخ
Oyster shell 

0.25 0.25 
 1مکمل ویتامینی

1Vitamin premix 

0.25 0.25 
 2مکمل معدای

2Mineral premix 

0.10 0.23 
 متیواین-ال-دی

DL-Methionine 

0.02 0.05 
 ضد کوکسیدیوز
Coccidiostat  

 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

3081.00 2969.00 
 اار)ی متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

(Kcal/Kg) 3ME 

19.20 21.30 
 پروتئین خام
Crude protein 

0.90 1.00 
 کلسیم
Calcium 

0.35 0.45 
 فسفر قابل دسترس
Available phosphorus 

1.01 1.15 
 لیاین

Lysine 

0.73 0.90 
 متیواین و سیستین
Methionine + Cystine (%) 

 K، 5ویتامین  المللی؛واحد بین E، 72ویتامین  ؛المللیواحد بین D3، 5000ویتامین  ؛المللیواحد بین A، 22500ترکیب مکمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم جیره شامل: ویتامین  -1

 ؛گرممیلی 5/24 ،اسید پااتوتنیکگرم؛ میلی 74ایکوتنیک اسید،  ؛گرممیلی B12، 04/0ویتامین گرم؛ میلی B6 ،3/7یتامین و ؛گرممیلی B2، 5/16ویتامین  ؛گرممیلی B1، 3/4ویتامین  گرم؛میلی
 گرم میلی 3کولین  ؛گرممیلی 04/0 ،بیوتین ؛گرممیلی 5/2 ،اسیدفولیک

  گرممیلی 8/0گرم، ید میلی 35گرم، کبالت میلی 10گرم،  مس میلی 50گرم، روی میلی 20گرم، آهن میلی 56ترکیب مکمل معدای استفاده شده به ازای هر کیلوگرم جیره شامل: منیایم  -2

1- Vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: vitamin A, 22,500 IU; vitamin D3, 5,000 IU; vitamin E, 72 IU; 

vitamin K, 5 mg; vitamin B1, 4.3 mg; vitamin B2, 16.5 mg; vitamin B6, 7.3 mg; vitamin B12, 0.04 mg; nicotinic acid, 74 mg; 

pantothenic acid, 24.5 mg; folic acid, 2.5 mg; Biotin 0.04 mg; choline 3 mg. 

2- Mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Magnesium, 56 mg; Iron, 20 mg; Zinc, 50 mg; Copper, 10 mg; 

Cobalt, 35 mg; and iodide, 0.8 mg. 

3- ME: Metabolizable Energy 
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 SAS 9.4افاار آماری های حاصل از تحقی  با استفاده از ارمداده

( و در قالب طرح کامالً تصاادفی ماورد تمایاه واریاااس قارار      2013)
گرفتند  مقایسه میااگین تیمارهای آزمایشی ایا باا اساتفاده از آزماون    

 درصد اامام شد  5ای دااکن و در سطح احتمال چند دامنه
 

 نتایج و بحث

یمارهای آزمایشی بر میاان مصرخ خاوراک، افااایش وزن   تاثیر ت
 2های مختلف پرورش در جدول بدن و ضریب تبدیل خوراک در دوره

گاارش شده است  سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشای و آاتای  
هاا  بیوتیک تاثیری بر میاان مصرخ خوراک و افاایش وزن بدن جوجه

ند  ضریب تبادیل خاوراک   های آغازین، رشد و کل دوره اداشتدر دوره
هاای اساتفاده  فقط در دوره آغازین تحت تاثیر قرار گرفت و در گاروه 

داری بیشاتر از گاروه شااهد    صورت معنای هکننده از افاودای غذایی ب
درصاد عصااره بااالترین ضاریب      3/0کنناده  مثبت بود  گروه دریافت

هاای  داری از ساایر گاروه  صاورت معنای  تبدیل خوراک را داشت و باه 
 تقسایم  حاصال  خوراکی تبدیل کننده عصاره باالتر بود  ضریبدریافت

خوراک بر افاایش وزن بدن است و در صورت افااایش   میاان مصرخ
میاان مصرخ خوراک یا کاهش افت وزن بادن، ایان عامال افااایش     

داری مصارخ خاوراک و افااایش    خواهد یافت  با توجه به عدم معنای 
رسد افاایش عددی میاان مصرخ می اظروزن بدن در دوره آغازین به

خصاو  عصااره پساته    بیوتیک و بهواسطه استفاده از آاتیخوراک به
وحشی باعث افاایش ضریب تبدیل خوراک در ایان دوره شاده باشاد     

بیوتیک و عصااره گیااهی بار    های حاوی آاتیدار گروهعدم تاثیر معنی
ی در ایان  های گوشتمیاان خوراک مصرفی و افاایش وزن بدن جوجه

زا و توااد احتماالً به دلیال پاایین باودن عوامال اساترس     آزمایش، می
باشد  محققین معتقداد اثرات فراهم امودن شرایط محیطی مناسب می

ها در اتیمه قارار  های افاودای در جیره بر عملکرد جوجهمثبت مکمل
 زا، دمای باال، تراکم زیاد و مادیریت گرفتن پرادگان در شرایط استرس

های با قابلیت هضام پاایین بیشاتر    ها با جیرهضعیف و یا تغذیه جوجه
(  مواف  با اتایج آزمایش حاضر، توکلی و همکاران 37شود )امایان می

گرم بر کیلوگرم روغن پساته   7و  5/2( اشان داداد که استفاده از 37)
ای بر میاان مصرخ خاوراک، افااایش وزن   مالحظهوحشی تاثیر قابل

هفتگای اداشات  در    6یب تبدیل خاوراک کباک تاا سان     بدن و ضر
-های مشابه با افاودن مخلوو گیاهان دارویی به جیره جوجاه آزمایش

(  4های گوشتی اثری بر میاان خاوراک مصارفی مشااهده اگردیاد )    
های گوشتی به هنگام مقایساه آن  افاودن آویالمایسین به جیره جوجه

-(  همان17مصرفی اداشت )با گیاهان دارویی اثری بر میاان خوراک 

ها اثارات اساتفاده از   دهد با افاایش سن جوجهطور که اتایج اشان می
یابد و از اظار  عصاره برگ پسته وحشی بنه بر عملکرد پراده بهبود می

عددی بیشترین افاایش وزن بدن و میااان مصارخ خاوراک در دوره    
گیاهان  درصد عصاره مشاهده شد  تاثیر 3/0رشد و کل دوره در سطح 

دارویی در رابطه با سن پراده در مطالعات دیگر ایا گاارش شده است  
( اشان داداد اگرچه تاثیر روغن پسته وحشی بر 37توکلی و همکاران )

دار ایسات ولای در   هفته اول زادگی معنای  6عملکرد کبک چوکار در 
گارم بار کیلاوگرم روغان      7دوره پرورش استفاده از  8و  7های هفته
حشی باعث بهبود افاایش وزن بدن و ضریب تبادیل خاوراک   پسته و
ها اسبت به گروه شاهد گردید  این محققین بهبود افااایش وزن  کبک

واسطه افاایش روغن پسته وحشای را  هبدن و ضریب تبدیل خوراک ب
هاای ضاروری باا    در اتیمه ترکیبات فعال موجود در آن اظیار روغان  

های ضروری (  روغن37دااستند )اکسیداای و ضد میکروبی اثرات آاتی
با افاایش قابلیت هضم پروتئین، سلولا و چربی و باا افااایش فعالیات    

شاواد  های کبدی و پااکراس باعث بهبود عملکرد پراادگان مای  آاایم
ای اثر مثبت عصاره خرفه (  مشابه اتایج آزمایش حاضر، در مطالعه37)

االتر بهتار امایاان   های گوشتی در سنین با بر افاایش وزن بدن جوجه
(  همااطور که از اتایج پیداست بیشترین افاایش عاددی وزن  13شد )

گاردد و  درصد مشاهده می 3/0بدن و میاان مصرخ خوراک در سطح 
داری، پایین بودن سطح لذا ممکن است یکی دیگر از دالیل عدم معنی

ر های ضروری با ااد تاثیر مثبت روغنمطالعات اشان داده عصاره باشد 
هاای گوشاتی باه عوامال     افاایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجه

متعددی از جمله سطح مصرخ اسااس بستگی دارد و در سطوح باالتر 
 ( 37و  2اثرگذاری بیشتر است )

مواف  با تحقی  حاضر، اثر اسااس و عصاره چند گیااه دارویای و   
فات و  بیوتیک آویالمایسین با گروه شاهد ماورد مقایساه قارار گر   آاتی

داری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ افااایش وزن بادن   تفاوت معنی
کنناده اساااس و   های دریافات مشاهده اشد ولی از لحاظ عددی گروه

بیوتیک آویالمایسین وزن بیشتری اسبت عصاره گیاهان دارویی و آاتی
دهناد زمااای اساتفاده از    (  تحقیقاات اشاان مای   20به شاهد داشتند )
کروب سودمند خواهد بود کاه دساتگاه گاوارش پرااده     ترکیبات ضدمی

دچار چالش میکروبی )افاایش بار میکروبی مضر در اثر مواد خاوراکی  
مااند جو و گندم و یا بیماری عفوای( شده باشد  در این شرایط افاودن 
روغن اسااسی و آاایم در جیره سبب بهباود ضاریب تبادیل خاوراک     

زده طیاور باه هنگاام اساتفاده از     طور کلای تفااوت باا   (  به3شود )می
ترکیبات فیتو)ایک به ترکیاب جیاره پایاه، ساطح خاوراک مصارفی،       
بهداشت و شرایط محیطی و سایر عوامل اظیر زماان برداشات گیااه،    

گیاری و طاول مادت اگهاداری     هاای عصااره  مرحله بلوغ گیاه، روش
تنای را تحات   ترکیبات مختلف بستگی دارد که اتایج آزمایشاات درون 

 (  1دهند )یر قرار میتاث
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 های گوشتیتاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بنه بر عملکرد جوجه -2جدول 

Table 2- Effect of different levels of WPLE on growth performance of broiler chickens 

 تیمارها
1Treatments 

1-21 d 22-42 d 1-42 d 

مصرف 

خوراک 

 )گرم(
Feed 

Intake (g) 

افزایش 

وزن بدن 

 )گرم(
'Body 

Weight 

Gain (g) 

ضریب تبدیل 

خوراک 

 )گرم/گرم(

Feed 

Conversion 

Ratio (g:g) 

مصرف 

خوراک 

 )گرم(
Feed 

Intake 

(g) 

افزایش 

وزن بدن 

 )گرم(
'Body 

Weight 

Gain (g) 

ضریب تبدیل 

خوراک 

 )گرم/گرم(

Feed 

Conversion 

Ratio (g:g) 

مصرف 

خوراک 

 )گرم(
Feed 

Intake (g) 

افزایش وزن 

 بدن )گرم(
'Body 

Weight 

Gain (g) 

ضریب 

تبدیل 

خوراک 

 )گرم/گرم(

Feed 

Conversio

n Ratio 

(g:g) 
PC  1138.1 639.3 c1.64 3550.6 1603.8 2.22 4688.0 2297.0 2.04 
NC 1173.8 663.0 b1.77 3494.2 1723.5 2.03 4668.0 2386.3 1.96 
WPLE1 1203.2 682.8 b761. 3627.6 1660.0 2.20 4830.9 2342.8 2.06 
WPLE2 1190.2 686.8 b1.73 3444.2 1677.0 2.05 4634.4 2363.8 1.96 
WPLE3 1217.4 656.3 a1.85 3646.9 1812.3 2.01 4864.2 2468.3 1.97 

2SEM 11.65 7.66 0.01 49.38 30.26 0.03 65.97 32.98 0.02 
P values 0.24 0.52 >0.01 0.70 0.26 0.22 0.67 0.61 0.52 

1 PC  سویا؛  –=کنترل مثبت، جیره پایه بر اساس ذرتNC  کنترل منفی، اویالمایسین؛ =WPLE1 ،WPLE2  وWPLE3 صورت هدرصد عصاره برگ پسته وحشی ب 3/0و  2/0،  1/0ترتیب حاوی به
 سرک 

SEMخطای استاادارد از میااگین : 
 (>05/0Pدار هستند )حروخ غیرمشابه در هر ستون اشااگر وجود اختالخ معنی

1 PC= Positive Control, corn-soybean basal diet; NC= Negative Control, Avilamycin. WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2and 0.3 % 

wild pistachio leaves extract, respectively as a fed additives.  
2 SEM: Standard error of means 
a,b,c Means in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
هاای گوشاتی   تاثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه جوجه

ها، سینه، الشه قابل اشان داده شده است  وزن اسبی ران 3در جدول 
های گوشتی تحت تااثیر  طبخ، کبد، قلب و چربی محوطه بطنی جوجه
(  درصاد چربای   P>05/0تیمارهای مختلف آزمایشی قارار اگرفتناد )  

درصد عصاره مصرخ کرده بودااد باه   3/0و  2/0بطنی در گروهی که 
درصد کمتر از گروه شاهد بود ولی این تفااوت   30و  20ترتیب حدود 

 ( P>05/0دار ابود )از اظر آماری معنی

 

 های گوشتیتاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر خصوصیات الشه جوجه -3 جدول

Table 3- Effect of different levels of WPLE on carcass characteristics of broiler chickens 

 1تیمارها

1Treatments 

 )درصد( الشه قابل طبخ

Dressing (%) 
 )درصد( هاران

Thighs (%)  

 )درصد( سینه

Breast (%) 

 )درصد( کبد

Liver (%) 

 )درصد( قلب

Heart (%) 

 )درصد( چربی بطنی
Abdominal Fat (%) 

PC  63.46 19.23 23.66 2.30 0.59 2.00 
NC 62.21 18.25 23.75 2.33 0.61 1.95 
WPLE1 63.16 18.95 22.81 2.43 0.62 1.63 
WPLE2 62.90 19.73 22.78 2.37 0.60 1.60 
WPLE3 63.90 18.78 24.10 2.29 0.61 1.40 

2SEM 0.44 0.22 0.28 0.03 0.01 0.08 
P values 0.81 0.31 0.48 0.52 0.69 0.10 

1PC   ،سویا؛  –جیره پایه بر اساس ذرت =کنترل مثبتNC  کنترل منفی، اویالمایسین؛ =WPLE1  ،WPLE2  وWPLE3 درصاد عصااره بارگ پساته      3/0و  2/0،  1/0ترتیاب حااوی   به
 صورت سرک هوحشی ب
SEMخطای استاادارد از میااگین : 

and 0.3  WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2 .amycinsoybean basal diet; NC= Negative Control, Avil-PC= Positive Control, corn1 

% wild pistachio leaves extract, respectively as a fed additives.  
SEM: Standard error of means2  

 

( و 11محققین گاارش کرداد که مصرخ ساطوح مختلاف مارزه )   
 داری در شارایط مطلاوب پرورشای بار    ( تاثیر معنای 1عصاره آویشن )

های گوشتی ادارد  در هماین راساتا گااارش    خصوصیات الشه جوجه
شده است استفاده از سه گیاه دارویای )آویشان، سارخارگل و سایر( و     
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ای بر خصوصیات الشه مالحظهبیوتیک ویرجینیامایسین تاثیر قابلآاتی
 3/0( و این در حالی است که افااودن  31های گوشتی اداشتند )جوجه

های گوشاتی  ی اعنا  فلفلی در آب آشامیدای جوجهدرصد عصاره اتااول
 ( 29دار چربی حفره بطنی شد )سبب کاهش معنی

هاای  هاای خاوای جوجاه   تاثیر تیمارهای آزمایشای بار فراسانمه   
درصد  3/0اشان داده شده است  استفاده از سطح  4گوشتی در جدول 

سرم خاون  کلسترول –VLDLگلیسرید و عصاره در جیره، میاان تری
طور بیوتیک و شاهد بههای گوشتی را اسبت به تیمار حاوی آاتیهجوج

ای در (  تفاااوت قاباال مالحظااه  P<05/0داری کاااهش داد )معناای
ها اسبت به بیوتیک به جیرههای خوای به هنگام افاودن آاتیفراسنمه

و  کلساترول  -HDLغلظات کلساترول،   گروه شاهد مشاهده اگردید  
LDL-  تاثیر تیمارهای مختلاف آزمایشای   سرم خون تحت کلسترول

 15درصد عصاره حدود  3/0  غلظت گلوکا در تیمار حاوی قرار اگرفت
دار درصد معنی 9درصد کمتر از گروه شاهد بود و این تفاوت در سطح 

 ( P<09/0گردید )

 
 لیتر(گرم بر دسی)میلی ی گوشتیهاهای بیوشیمیایی خون جوجهرخی فراسنمهبتاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر  -4 جدول

Table 4- Effect of different levels of WPLE on some blood biochemical parameters of broiler chickens(mg/dl) 

 1تیمارها

1Treatments 

 گلوکز
Glucose  

 تری گلیسرید

Triglyceride 

 کلسترول

Cholesterol 
 2اچ دی ال

HDL-c 
 3ال دی ال

LDL-c 
 4ال دی الوی 

VLDL-c 
PC  239.00 a103.50 104.50 51.75 32.05 a20.70 

NC 230.25 ab96.00 106.00 49.75 37.05 ab19.20 

WPLE1 223.75 ab95.75 102.75 50.00 33.60 ab19.15 

WPLE2 234.75 bc84.50 99.00 53.00 29.20 bc16.90 

WPLE3 202.50 c79.75 101.00 52.25 28.80 c15.96 

5MSE 4.06 2.80 1.05 0.83 1.51 0.56 
P values 0.09 0.03 0.34 0.72 0.70 0.03 

1 PC   سویا؛  –=کنترل مثبت، جیره پایه بر اساس ذرتNC  کنترل منفی، اویالمایسین؛ =WPLE1  ،WPLE2  وWPLE3   درصاد عصااره بارگ پساته      3/0و  2/0،  1/0به ترتیب حااوی
 صورت سرک هوحشی ب

 های با چگالی بسیار پایینلیپوپروتئین 4های با چگالی پایین، لیپوپروتئین 3های با چگالی باال، لیپوپروتئین 2
5 SEMخطای استاادارد از میااگین : 

 (>05/0Pدار هستند )حروخ غیرمشابه در هر ستون اشااگر وجود اختالخ معنی

Control, Avilamycin; WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2and 0.3 soybean basal diet; NC= Negative -PC= Positive Control, corn1 

% wild pistachio leaves extract, respectively as a fed additives.  
 -einc: Very low density lipoprot-VLDL4 cholesterol;  -c: low density lipoprotein-LDL 3cholesterol; -c: high density lipoprotein-HDL2

cholesterol 
SEM: Standard error of means5  

<0.05).PMeans in the same column with different superscripts differ significantly ( a,b,c 

 
گلیسرید و به تبپ آن دهند غلظت تریهمااطور که اتایج اشان می

هاای  سرم خون جوجاه های با دااسیته بسیار پایین غلظت لیپوپروتئین
یکی از مهام درصد عصاره کاهش یافته است   3/0با مصرخ گوشتی 

هاا فسافاتیدات   های کلیادی درگیار در متابولیسام چربای    ترین آاایم
باشد  این آاایم اسید فسفاتیدیک را باه دی ( میPAPفسفوهیدروالز )

کند  این واکنش در اقطاه  آسیل گلیسرول و فسفات معدای تبدیل می
(  گااارش شاده   40ابتدایی متابولیسم گلیسرولیپیدها واقپ شده اسات ) 

و در اتیماه کااهش    PAP پودر پسته وحشی بنه باعث کاهش فعالیت
شود  به اظر حرایی میهای صگلیسرید موجود در کبد موشمقدار تری

واسطه وجود اسایدهای اولئیاک و   رسد کاهش فعالیت این آاایم بهمی
(  همچنین در پسته وحشای  32و  19لینولئیک در پسته وحشی باشد )

( که ایان  30شود )مقادیری روغن فرار و ترکیبات ترپنوئیدی دیده می
ل محصوالت ترپنوئیدی از فعالیت آااایم هیدروکسای متیال گلوتاریا    

( و در درازمادت  8آورااد ) عمل میردوکتاز کبدی ممااعت به  آکوآاایم
ممکن است باعث کاهش کلسترول تام شواد  گاارش شده اسات کاه   

کلسترول خون موجب کاهش میاان چربای  – VLDLکاهش غلظت 
(  در آزماایش حاضار   41شاود ) چنین کل چربی بادن مای  بطنی و هم

– VLDLدار غلظات  یدرصد عصاره باعاث کااهش معنا    3/0سطح 
درصادی چربای بطنای     30چناین کااهش عاددی و    کلسترول و هام 

های مصرخ جیره ( شده است  مواف  با اتایج آزمایش حاضر3)جدول 
دار درصد روغن پساته وحشای باعاث کااهش معنای      20و  10حاوی 

- LDLکلسااترول و – VLDLگلیساارید، کلسااترول، غلظاات تااری
هکلساترول با  - HDLن غلظت کلسترول شد  در آزمایش این محققی

 ( 32ای افاایش یافت )صورت قابل مالحظه
هاای  اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبای ساکوم جوجاه   

هاای شامارش   اشان داده شده است  تعداد کلنای  5گوشتی در جدول 
درصاد عصااره باه    3/0شده باکتری اشریشیاکوالی در تیماار حااوی   

هاا کمتار باود  افااایش ساطح      های از سایر گروصورت قابل مالحظه
صورت خطی باعث کاهش جمعیت این باکتری شده، هرچند عصاره به

درصد عصاره با گروه شاهد و  2/0و  1/0داری بین سطوح تفاوت معنی
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بیوتیاک  بیوتیک وجود اداشت  استفاده از آاتیکننده آاتیگروه دریافت
والی آویالمایسین باعث کاهش عاددی جمعیات بااکتری اشریشایاک    

فارم تحات تااثیر    های کلیاسبت به شاهد مثبت شد  جمعیت باکتری
ها تیمارهای مختلف آزمایشی قرار اگرفتند هرچند در مورد این باکتری

درصد عصاره برگ بنه باعث کاهش عددی  3/0ایا استفاده از سطوح 
 جمعیت آاها شد 

 های گرم مثبات و مفیاد  عنوان باکتریهای الکتوباسیل بهباکتری
صورت معنای رواد که در این مطالعه بهشمار میدر دستگاه گوارش به

داری تحت تاثیر تیمارهای مختلاف آزمایشای قارار گرفتناد  جمعیات      

درصد  3/0و  2/0های الکتوباسیل به هنگام استفاده از سطوح باکتری
درصاد   1/0داری اسبت به تیمارهای شااهد و  عصاره به صورت معنی
(  در ایان آزماایش اساتفاده از آاتای    3)جادول   عصاره افاایش یافات 

ها اداشات و تنهاا باعاث    بیوتیک تاثیر چنداای بر جمعیت الکتوباسیل
کنناده از  هاای مصارخ  افاایش عددی این باکتری شد  در باین گاروه  

عصاره برگ پسته وحشی، افاایش سطح عصاره باعث افاایش خطای  
کلنی بار   36/8و  28/8، 98/7ترتیب ها گردید )بهجمعیت این باکتری

درصاد عصااره    3/0و  2/0، 1/0های گرم محتویات سکوم برای گروه
 برگ پسته وحشی( 

 
 (log CFU/g) های گوشتیتاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه -5 دولج

)1-ation of broiler chickens (log CFU gEffect of different levels of WPLE on cecal microbial popul -Table 5 
 الکتوباسیلوس
Lactobacil 

 کلی فرم
Coliforms 

 شریشیاکلیا
Escherichia coli 

 1تیمارها

1Treatments 
bc8.09 7.32 ab7.31 PC  
ab8.18 7.32 ab7.28 NC 
c7.98 7.33 a7.34 WPLE1 
a8.28 7.26 b7.22 WPLE2 
a8.36 7.29 c7.08 WPLE3 

0.039 0.012 0.023 2SEM 
>0.01 0.39 >0.01 P values 

1PC   سویا؛  –=کنترل مثبت، جیره پایه بر اساس ذرتNC  کنترل منفی، اویالمایسین؛ =WPLE1 ،WPLE2  وWPLE3 درصد عصاره برگ پسته وحشی  3/0و  2/0، 1/0ترتیب حاوی به
 صورت سرک هب
2 SEMخطای استاادارد از میااگین : 

 (>05/0Pدار هستند )ابه در هر ستون اشااگر وجود اختالخ معنیحروخ غیرمش

and 0.3  WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2 .soybean basal diet; NC= Negative Control, Avilamycin-PC= Positive Control, corn1 

% wild pistachio leaves extract, respectively as a fed additives.  
 Standard error of meansSEM: 2  

<0.05).PMeans in the same column with different superscripts differ significantly ( a,b,c 

 
توااد خسارت ااشی از های مفید روده میحمایت از میکروارگاایسم

دهد ها اشان میهای مضر را کاهش دهد  اتایج بررسیمیکروارگاایسم
هااای اسااترپتوکوکوس موتااااس، وی بااکتری کاه پسااته وحشاای باارر 

استافیلوکوکوس اروئوس، سالمواال ااتریتیادیس، باسایلوس سارئوس،    
(  از جملاه  6اشریشیاکوالی و هلیکوباکتر پیلوری اثار کشاندگی دارد )  

توان به آلفا پناین در  ترین ترکیبات موجود در پسته وحشی بنه میمهم
( اشاره امود 25ت سبا بنه )( و بتا پنین موجود در پوس7اسااس برگ )

هااای کااه خااوا  ضااد باکتریااایی داراااد  بنااابراین کاااهش باااکتری
توااد به دلیل وجود آلفا پنین اشریشیاکوالی در این تحقی  احتماالً می

و بتا پنین باشد  محققین معتقداد ترکیبات فیتو)ایک قادرااد جمعیات   
تغییار دهناد     های مفیاد ای را به سمت میکروارگاایسممیکروبی روده

خااطر ترکیباات   ههاای گیااهی اساسااً با    خوا  ضد میکروبی عصاره
(  34گذارااد ) ها تاثیر مای های باکتریها بوده که بر سلولفنولیک آن

در مطالعه حاضر، استفاده از عصااره بارگ پساته وحشای بناه باعاث       
هاای الکتوباسایل شاده اسات  علات و چرایای       افاایش تعداد باکتری

ها را به هنگاام اساتفاده از عصااره بارگ     ت الکتوباسیلافاایش جمعی

توان در محتوای ترکیبات فنلی موجود در بنه یافت  پسته وحشی را می
هاا قادرااد ترکیباات فنلای را     برخی محققین دریافتند که الکتوباسایل 

جهت تامین اار)ی برای متابولیسم سلولی مورد ساوخت و سااز قارار    
 ( 10دهند )

بر اساس مطالعه مروری گاارش شده است که در شرایط طبیعای  
ای ای از فلاور روده های تولیدکننده اسید الکتیک سهم عماده باکتری
واحاد   910توااند به ها میخود اختصا  داده و تعداد آنها را بهجوجه

هاا  تشکیل کلنی به ازای هر گرم محتویات سکوم برسند  این باکتری
های تولیدکنناده  های باکتریو صفرا مقاوم هستند  سویهغالباً به اسید 

صاورت مساتقیم و یاا    ها را بههای سایر باکتریاسید الکتیک جمعیت
ها می توااند استقرار دهند  این باکتریغیر مستقیم تحت تأثیر قرار می

اشریشیاکوالی، کلستریدیوم پرفرینمنس، و سالمواال تیفی موریاوم را  
های تولیدکننده اسیدالکتیک با تنظایم جمعیات   یکاهش دهند  باکتر

های بیمااریاا(، ممکان اسات باعاث     ویژه با کاهش سویهمیکروبی )به
دهند (  مطالعات اشان می23افاایش امنیت غذایی برای ااسان شواد )

های تولیدکننده اسید الکتیک باعاث بهباود افااایش وزن    که باکتری
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ای با اتایج حاصله از این اادازه ( که تا24شواد )های گوشتی میجوجه
هاای  آزمایش تطاب  دارد، زیرا تیمارهایی کاه در آاهاا تعاداد بااکتری    

الکتوباسیل افاایش یافته است، افاایش وزن عددی باالتری داشاتند   
توکلی و همکاران اشاره کرداد که روغن پسته وحشی با تحات تااثیر   

فاایش وزن کبک چوکاار  های بیماریاا باعث بهبود اقراردادن میکروب
 ( 37گرداد )می

محتویات ایلئوم در جدول  pHتاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر 

اشان داده شده است  با افاودن عصاره برگ پسته وحشای بناه باه     6
داری کاهش یافات و ساطوح   طور معنیمحتویات ایلئوم به pHجیره، 

لئااوم در را در محتویااات ای pHدرصااد عصاااره کمتاارین   2/0و  3/0
بیوتیاک  ااد  افاودن آاتیمقایسه با دیگر تیمارها به خود اختصا  داده

محتویات ایلئوم اسبت باه گاروه شااهد     pHای بر تاثیر قابل مالحظه
 اداشت 

 
 های گوشتیمحتویات گوارشی ایلئوم جوجه pHتاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر  -6جدول 

Table 6. Effect of different levels of WPLE on ileal digesta pH of broiler chickens 
pH  ایلئومیمحتویات 

Ileal digesta pH 
 1تیمارها

1Treatments 
a5.86 PC  
a5.75 NC 
a5.78 WPLE1 
b5.40 WPLE2 
b5.25 WPLE3 

0.05 2SEM 
>0.01 P values 

1PC  سویا؛  –=کنترل مثبت، جیره پایه بر اساس ذرتNC =  کنترل منفی، اویالمایسین؛WPLE1  ،WPLE2  وWPLE3 درصد عصاره برگ پسته وحشی  3/0و  2/0، 1/0ترتیب حاوی به
 صورت سرکهب
2 SEMخطای استاادارد از میااگین : 

 (>05/0Pدار هستند )حروخ غیرمشابه در هر ستون اشااگر وجود اختالخ معنی

WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2and 0.3  .l diet; NC= Negative Control, Avilamycinsoybean basa-PC= Positive Control, corn1 

% Wild Pistachio Leaves Extract, respectively as a fed additives.  
SEM: Standard error of means2  

<0.05).Py (Means in the same column with different superscripts differ significantl a,b 

 
ای عاااملی اساات کااه روی روده-ایدر مساایر معااده pHسااطح 

جمعیت میکروبی آن منطقه و به تباپ آن بار قابلیات هضام و مقادار      
 pHزا در هاای بیمااری  گذارد  بیشتر بااکتری جذب مواد مغذی اثر می

کاه میکروارگاایسام  کنند، در حالییا کمی باالتر رشد می 7اادیک به 
زا هاای بیمااری  اسیدی رشد کرده و یاا باا بااکتری    pHهای مفید در 
(  مواف  با اتایج آزمایش حاضار، اساتفاده از روغان    9کنند )رقابت می

بیوتیک فالومایساین در جیاره بلادرچین )اپنای باعاث      آویشن و آاتی
(  در 5ای اسبت باه ساایر تیمارهاا شاد )    روده pHداری کاهش معنی

ز عصاره برگ پسته وحشی، جمعیت آزمایش حاضر به هنگام استفاده ا
زا های بیماریهای تولیدکننده اسید الکتیک افاایش و باکتریباکتری

توااد دلیلای بار تغییار فلاور     ( که این عامل می5کاهش یافت )جدول 
 pHهای سودمند و کاهش میکروبی دستگاه گوارش به سمت باکتری

 محتویات ایلئوم باشد 
باادی ضاد   ای آزمایشی بر عیاار آاتای  اتایج حاصل از تاثیر تیماره

SRBC های گوشاتی در  های ایمنی جوجهو وزن اسبی برخی از اادام
بادی داری از اظر عیار آاتیاشان داده شده است  تفاوت معنی 7جدول 
روزگای وجاود    42و  28در بین تیمارهاای آزمایشای در    SRBCضد 

هاای  ااادام داری از اظار وزن اسابی   (  تفاوت معنیP>05/0اداشت )

ایمنی بورس فابرسیوس، طحال و تیموس در بین تیمارهای آزمایشای  
 مشاهده اشد 

صورت مستقیم از طری  تحریک بافت لنفااوی  گیاهان دارویی به
صورت غیر مساتقیم از طریا  تغییار جمعیات     در دستگاه گوارش و به

گذارااد  میکروبی موجود در دستگاه گوارش بر سیستم ایمنی تاثیر مای 
های تولیدکننده اسید الکتیک مای (  محققین معتقداد که باکتری12)

توااند با بهبود تعادل باکتریایی تاثیر مثبتی بر سیستم ایمنای بگذارااد   
هاا در  های بااکتری (  اسیدهای چرب کوتاه زامیر یکی از فرآورده28)

دستگاه گوارش هستند که از طریا  ااتشاار غیرفعاال در روده باارگ     
ای را تنظایم  صورت مستقیم فعالیات روده مکن است بهجذب شده و م

هاای  توساط سالول   8-کنند  بوتیرات ممکن است تولیاد اینترلاوکین  
در  8-از آاماکاه اینترلاوکین   ( 33اپیتلیال را تحات تاأثیر قارار دهاد )    

-تمدید اوتروفیل و مواوسیت اقش دارد، لذا ممکن است بوتیرات باه 

ای تاأثیر داشاته باشاد  اتاایج     دههاای ایمنای رو  طور مستقیم بر پاسخ
های الکتوباسیل رغم افاایش باکتریآزمایش حاضر اشان داد که علی
صاورت  در سکوم، پاساخ ایمنای باه    و کاهش باکتری اشریشیاکوالی

بیوتیاک قارار اگرفات    داری تحت تاثیر مصارخ عصااره و آاتای   معنی
یان  باادی در ا (  عدم تحت تااثیر قارار گارفتن پاساخ آاتای     7)جدول 
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 باشد  ها میآزمایش احتماالً در ارتباو با وزن باالی پراده

 

 

 های گوشتیتاثیر سطوح مختلف برگ عصاره پسته وحشی بر سیستم ایمنی جوجه -7جدول 
Table 7- Effect of different levels of WPLE on immunity response of broiler chickens 

 های ایمنی )% وزن زنده(اندام
Immunity organ (%of live weight) 

 (2سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفندی )لگاریتم 
SRBC (log2) 

 

 طحال
Spleen  

 تیموس
Thymus 

 بورس
Bursa 

 42روز 
d 42 

 28روز 
d 28 

 1تیمارها

1Treatments 
0.12 0.40 0.16 7.50 6.37 PC  
0.10 0.37 0.14 6.00 5.50 NC 
0.09 0.36 0.14 6.75 5.75 WPLE1 
0.12 0.44 0.18 7.75 6.37 WPLE2 
0.10 0.38 0.15 7.00 6.00 WPLE3 
0.01 0.006 0.008 0.31 0.21 2SEM 
0.70 0.33 0.06 0.48 0.67 P values 

1PC  سویا؛  –=کنترل مثبت، جیره پایه بر اساس ذرتNC  کنترل منفی، اویالمایسین؛ =WPLE1  ،WPLE2  وWPLE3    درصاد عصااره بارگ پساته      3/0و  2/0،  1/0به ترتیاب حااوی
 صورت سرک هوحشی ب

2 SEMخطای استاادارد از میااگین : 
and 0.3  WPLE1, WPLE2 and WPLE3 =0.1, 0.2 .soybean basal diet; NC= Negative Control, Avilamycin-PC= Positive Control, corn1 

% Wild Pistachio Leaves Extract, respectively as a fed additives.  
SEM: Standard error of means2  

 
محققین گاارش کرداد، پرادگاای که برای وزن باال ااتخاب شاده 

تری به سوسپااسیون گلبول قرما گوسفندی بادی پایینااد ، پاسخ آاتی
باادی  همبستگی منفی بین وزن بدن و پاساخ آاتای   ( 35اشان داداد )

های مرتبط با پاسخ وتروپیکی برای )نممکن است بر اساس اثرات پلی
(  همسو با اتایج مطالعه حاضر، استفاده از پودر آویشن 27ایمنی باشد )

( و عصاره کاملیا به مقدار 37گرم بر کیلوگرم ) 10و  5با سطوح صفر، 
باادی  داری بر عیار آاتی( تاثیر معنی22گرم بر کیلوگرم در جیره )05/0
 ابریسیوس و طحال اداشت  و وزن اسبی بورس ف SRBCضد 
 

 کلی گیرینتیجه

اتایج آزمایش حاضر اشان داد که استفاده از عصااره بارگ پساته    
های گوشتی ای بر عملکرد جوجهمالحظهکه تاثیر قابلوحشی در حالی

اداشت ولی باعث تعدیل جمعیت میکروبی و بهبود شارایط محتویاات   
 دستگاه گوارش شد 

 

 سپاسگزاری

کشااورزی و  علوم دااند که از دااشگاه خود الزم میاویسندگان بر 
مین ماالی ایان تحقیا  تشاکر و     أمنابپ طبیعی خوزستان به جهات تا  

 قدرداای امایند 
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Introduction: The focus on maximizing productivity, production efficiency, and profitability led to the 
development of intensive animal husbandry conditions. In this case, many diseases were outbreak, and therefore, 
for controlling of them and enhance performance of farm animals, using of chemical substances such as 
antibiotics was inevitable. The use of antibiotics as growth promoters (AGPs) in poultry production began from 
several years ago. They were added to diets growth stimulation. The usage of AGPs is possibly an important 
factor that promotes the emergence of antibiotic resistant microorganisms in veterinary and human medicine. 
The use of AGPs has been banned in some countries. Removal of antibiotics from the diet may negatively affect 
profitability of the animals. Therefore, the feed industry will have to research alternatives instead of antibiotics 
(15). Various aromatic plants and spices as well as fruits constitute valuable phytogenic sources. The Pistacia 
(genus) plant is known for its medicinal property. The plant species Pistacia Atlantica available in western 
mountains of Iran and in Khuzestan, Ilam, Kermanshah, Lorestan provinces. The antimicrobial and antioxidant 
properties of the native species are known. Therefore, this study was conducted to evaluate the effect of wild 
pistachio leaves extract (WPLE) (Ethanolic, EtOH-H2O; 80%) on performance, cecal microbial population and 
immunity responses of broiler chickens. 

Materials and Methods: 241 days old (mixed sex) broiler chicks (Ross308 strain) were used in a completely 
randomized design in 5 treatments, with 4 replicates and 12 chicks per each replicate. Dietary treatment 
included: 1)positive control (PC, corn-soybean meal bases diet); 2) negative control (NC, positive control 
supplemented with 0.1% Flavomicine; 3) WPLE1 (positive control supplemented with 0.1 WPLE); 4) WPLE2 
(positive control supplemented with 0.2 WPLE) and 5) WPLE3 (positive control supplemented with 0.3 
WPLE).The chicks were fed a corn-soy meal based diet (isocaloric and isonitrogenous (2969.0 kcal/kg 
metabolizable energy, 21.30% crude protein in starter period (1-21 d) and 3081.0 kcal/kg metabolizable energy, 
19.20% crude protein in grower period (22-42 d)) supplemented with different levels of  WPLE and Flavomicine 
as on top. The diets were in mash form and formulated according to the NRC (1994) recommendations. Feed and 
water were provided ad libitum during the experiment. Feed intake (FI), body weight gain (BWG) andfeed 
conversion ratio (FCR) of birds in each pen was recorded weekly and calculated forstarter, grower and total 
phases for each bird. On day 42, two chicks per replicate were slaughtered and carcass characteristics were 
determined. Blood samples were collected from two birds per replicate to determine blood characteristics 
including cholesterol, triglycerides (TG), low density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) and 
very low density lipoprotein (VLDL)at the end of the experiment (42 d of age). On day 42, two chicks per 
replicate were selected randomly and killed aseptically and cecal content of each bird was pooled for 
determination of microbial population. The ileum digesta samples collected from two slaughtered birds and 
mixed with distilled water (1:10) and vortexed vigorously and pH was measured using a standard pH meter. For 
determination of immune response, at 21 and 35 d of age, 1 mL of 25% sheep red blood cell (SRBC) solution 
was injected into their breast muscle of 2 chicks per replicate and blood samples were collected from brachial 
vein of the birds 7 d after each injection. 

 Results and Discussion: The results of this experiment showed that FI and BWG were not affected by 
antibiotic and WPLE in starter, grower and total phase (P>0.05). FCR was increased significantly in starter by 
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addition of feed additives (WPLE and flavomicine). Means by non-significant differences in this study, maybe 
due to normal rearing condition. Researcher believed that plant secondary metabolite can exert their positive 
effects on critical condition. There were no significant differences in immunity and carcass parameters 
(P>0.05).TG and VLDL content of broiler serum were lower in WPLE2 and WPLE3 groups rather than PC. 
Dietary treatments did not affected Coliform population but increased Lactobacillus and decreased Escherichia 
coli population of cecal content significantly (P<0.05). The antibacterial properties of plant extracts could be 
attributed mainly to their phenolic components and their mechanisms of action on the microbial cell. A possible 
explanation for the stimulatory effect of polyphenolic compounds on beneficial bacterial growth is that some 
microorganisms are able touse these compounds as nutritional substrates. In the particular case of lactobacilli, 
these bacteria possess the ability to metabolize phenolic compounds supplying energy to cells and positively 
affecting the bacterial metabolism. The pH of ileal digesta was decreased significantly in 0.2 and 0.3% of WPLE 
(P<0.05). Increasing lactobacilli bacteria population can decrease pH of gut digesta.  

Conclusion: The results of this experiment suggest that WPLE can increase population of beneficial bacteria 
and decrease pathogen bacteria in cecal content and can lowering pH of ileal digesta.  
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